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redaktie - redakcio: Esperanto, dienst EP; Drakenhoflaan 97, 2100 Deurne 

CIUJ AL VIENO ! 

ALLEN NAAR W ENEN ! 

Van de Te tot de 8e augustus a.s. 
zal, eens te méér, een UNIVERSALA 
KONGRESO DJ ESPERANTO plaats nebben. 

Iet zal net 55e zijn van een lan-
ge reeks Kongressen, die telkenjare 
in een andere stad, in een ander land 
gehouden worden. Twee jaar geleden 
was het te „adrid, verleden jaar kwam 
Helsinki aan de beurt en nu werd de 
Staa WENEN uitgekozen, waar een sterk 
en toegewijd KONGRESA KOM ITATO zicn 
beijvert om de duizenden deelnelhers, 
die naar de oostenrijkse foofdstad 
zullen trekken, een aantrekkelijk pro-
gramma voor te zetten. 

De kongressisten, die uit alle de-
len van de wereld zullen toestromen, 
nebben dit jaar het uitzonderlijkpri-
vilegie, dat Z.Exc. de President der 
Oostenrijkse Republiek, de heer JONAS, 
die onlangs een officiel bezoek 
bracnt aan ons Land, niet enkel een 
pro tocolair lire-Beschermschap van het 
Kongres aanvaardde, doch dat hij een 
toegewijd Esperantist is, die zelf vroeger, toen nij nog Burge-
meester van Wenen was,(en zelfs daarvóór) Esperanto-Kongressen 
hielp inrichten. 

Het was voor hem overigens een blijkbaar en klaarblijkend ge-
noegen, wanneer - tijdens zijn reis in ons Land - door verschil-
lende vooraanstaanden, die Hem werden voorgesteld, in 't Esperanto 
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Lidrnaa t Schap:  150 fr. on prk. 726.54 54 van „La. Verda Stela", Antwerpen. 

ANTWT;TtP  	PERANTÖ( 1  OnT' T.A R1;YT 1 VOJO" 

Voorzitter: Dhr. E.Cortvriendt, Diepestraat 44, 2000 Antwerpen. 
Lidmaatschap:  1.50 fr. on prk. 3.18 van de Bank van Brussel te Ant-

werpen, voor rek. E 58.940021 v. R.de Schepher, Antw. 

ESPERANTO-JEUGD ANTWERPEN 

Leiders:  Mej. Agnes Geelen, Floralaan 12, 2100 Deurne. 
Dhr. Jo Haazen, Groenstraat 12, 2510 Alortsel. 

Lidmaatschap: 65 fr. op prk. 726.54 van „La Verda Stelo", Arrtwernen. 

BLANKT:N17UîGÇE  ESPY 1tANTO(J10!)P  

Voorzitter: Dur. P.rouwenberg, Yonin,ainnelaan, 8370 Blankenberge. 
Lidmaatschap:  150 fr. on nrk. 5062.10 van mej. M.v. Muilem, Blank. 

muGSF ESPER  ANTOGROEP 

Voorzitter:  Dhr. C.Poupeye, Filins de Goedelaan 17bis, 8000 Brugge. 
Vergaderingen: dinsdags om de veertien dagen om 20 u. in Gtrjjders-

huis, Ita.11estraat Iii, 8000 Brugge. 
Lidmaatschap:  150 fr. on prk. 4831.33 van Bruira Grupo Esperantista. 

BRUGSE ESPERANTOVT;RENIGTNG ,,PACO KAJ JUSTT CO"  

Voorzitter: Dhr. F.Roose, Ste.-Ktaradreef 59, 8000 Brugge. 
Vergaderingen: donderdags om 20 u. bij een van de bestuursleden. 
Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 4000.74 van mej. S.de Koninck, Brugge. 

BRUSSELSE  ESPERANTOGROEP 

Voorzitter:  Dhr. R.Jacobs, Gen. Eenensstraat 94, 1030 Brussel. 
Vergaderingen:  's maandags om 20 u. in Hotel Excelsior, Vooruit- 
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werd begroet. 

Hij liet overigens niet nà, deze SAMIDEANOJ (ijveraars voor éénzelfde 
zaak) wat langer op te houden en, met hen, - en tot ietwat verbazing van 
andere omstaande prominenten - een gezellig babbeltje in onze taal tevoe- 
r. e n . 

Vaat het Kongres nu zelf betreft, het bevat een Openingszitting tijdens 
dewelke de veertig-vijftig landen, die er zullen vertegenwoordigd zijn, de 
gelegenheid zullen krijgen oom, door één der aanwezige landgenoten, h Boet 
te brengen, die nauwelijks één minuut zal mogen duren, zodat allen in de 
zaal aanwezig, op zowat één uur tijds, werkelijk de wondere indruk krij- 
gen dat ze, als door een kaleidoskoop, een nele wereld zien defileren,teP 
wijl alleman dezelfde taal spreekt en waarbij iedereen rechtstreeks met de 
anderen praten kan,. alsof net om land- of stadsgenoten gaat. In werkelijk- 
heid zijn net Japanners, Indiërs, Turken, Araben, Brazilianen of .uropeërs 
allerhande. 

Onmiddelijk na deze openingszitting begint een Zomer-Universiteit, tij- 
dens dewelke een TO-tal professoren de gelegenheid krijgen biezonder be- 
langwekkende uiteenzettingen, over diverse thema's, ten beste te geven. 

En dan volgen natuurlijk vergaderingen allerlei, 't zij op het nationl, 
't zij op net professioneel vlak, zodat juristen, medici, professoren en 
onderwijzers van alle nationaliteiten, nun idees en nun kennis gemakkelijk 
kunnen uitwisselen 	r_,oals zulks ook mogelijk is voor nen die er één of 
ander riobby op na Houden (postz.egelverzamelaars, idealisten allerlei die 
zich in net gewone leven voor iets aantrekkelijks inspannen. 

Da.1„ voegen wij dan aan toe: een groot Banket, een Internationaal Bal, 
tal var; uitstappen en bezoeken, en één of meerdere ontvangsten door net 
Kongresa Komitato voorzien. 

Dit alles neemt een volle week in beslag, waarna allen, geestelijk ver- 
rijkt en aangenaam ontspannen, naar huis terug keren. Altvans indien ze 
niet deelnemen aan een POSTKONGRESO (een na-kongres), dat nun de gelegen- 
heid biedt, gedurende enkele dagen nog, net natuurlijk en historisch sdloon 
van net bezocnte Land te leren kennen en waarderen. 

Weze dit alles een stimulans, opdat enkele onder de lezers van dit PA- 
NORAlO-nummer, zien nog vlug zouden laten inschrijven om deel te nemen. 
1)it is de wens van de ondertekenaar van dit epistel. 

wiaur i c e Jaum o t t e. 

D .LLJu ..J J_,IP G V A D HOEK: 

Dnr J. Van Steen, een overtuigd .esperantist die verleaen jaar in "La 
Verda Stelo" eens  ''medalie van getrouwheid" ontving voor zijn IOC; aren trouw 
lidmaatsenap, neeft zien op net terrein van de meetkunde begeven om de 
"driedeling van de noek" ( die in de grote "Larousse" als volgt bepaald 
wordt: Onoplosbaar genoemd probleem, dat er in bestaat een noek graphiscn 
in drie gelijke delen te verdelen) te onderzoeken en op te lossen ! 

iij is daarin geslaagd en neeft hierover ( in 't• nederlands en in net 
frans) een uiteenzetting opgesteld die door elk belangstellende kan beko- 
men worden op net volgende adres: S-ro J.Van Steen, De Bruynlaan 4I, 26I0 
"rilrijk. 

Bravo aai Dnr J.Van Sten en nartelijke gelukwensen voor zijn schitte- 
rende vondst !! 

Noto al la sekretarioj de la lokaj grupoj 

 

La programoj de la gr upkunveno j kaj eventuale aliaj teksto j , 
kiuj devas aperi en la venonta numero de ".esperanto-Panoramd' 
(aoerdato I-9-19`/O) estu ĉe la portempa redakcio (B.E.F. St.- 
Bernarasest•eenw. I078, 27I0-Hoboken) antaù la 15a de aùgusto ! 
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GROEPSLEVEN 

ANTWERPSE ESPF,.RANTOGROEP  „LA VERDA STELO"  

Voorzitter: Dhr. J.Verstraeten, St.-Bernardsesteenweg 1078, 2710 Ho-
boken. 

Vergaderingen: 's woensdags om 20.15 u ., zaal Capi to l e , Gemeentestraat 
15, 2000 Antwerpen. 

1/7: - Vakantiesfeer. Iedereen kan medewerken met een bijdrage. 
8/7: - Kulturele ontspanningsavond 

15/7: - Aktueel: dhr Jo Haazen spreekt over " Gescniedenis van de 
Esperanto-kongressen". 

22/7: - Volkse humor, met bijdragen door de leden. 

29/7: - Ontspanningsavond in het teken van de Vrije Tijd. 
5/8: 	Spreekbeurt met film door dhr E.Paesmans "Zig-zag d/ Europa" 
I2/8: - Antwerpse Kermis: geen vergadering. 

19/8: - Verslagen over het Universeel Esperanto-Kongres te Wenen. 
26/8: - Inleiding tot de Beiaardkoncerten door dnr Jo Haazen. 
31/8: - (maandag) Bijwonen van net Beiaardkoncert in de Vlaaikens- 

gang van 2I tot 22 u. 
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gangsstraat 7, 1000 Brussel. 
Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 1210.48 van ,,Esperantista Brusela Grupo". 

GENTS T ESPERANTOCIJUj3 

Voorzitgter: Mel. J.Terr. i jn, Raapstraat 72, 9000 Gent. 
Lidmaat scha_p: 150 fr. , op prk. 3309 .23 van me j . Terrijn, Gent. 

LEUVENq!; ?:SPET{ANTOVT±RENTGING 

Voorzitster: Mw. A.reurrens, Naamsestraat 78, 3000 Leuven.. 
Ver<<ra.derimren: om rie i'$ da ren om 20 u. bij de voorzitster. 
Lidmaatschap: 150 fr. on nrk. 4050.15 van Mej. M.û.Saelemaekers, Leuven 

ESPERANTO JS'UGT)GROi P  ST. -KRUIS 

Leider: dhr. Dirk Iserentant, Kerklaan Fil, 8000 Brugge. 
Bijeenkomsten: elke zonda Tnori;en van 10 tot 12 uur. 
Lidmaatschap: 6i fr. op prk. 9939.49 van mw.Maertens, Assebroek (voor ~.. 

J'.inulargruno St.-Kruis). . 

ESPE"t.ANTOCLUJ3 WILSEI1F  

Leider: dhr. Karel de !ti,jck, ` akker_ zeelsebaan 182, 3010 Wilsele. 
Lidmaatschan: 65 fr. op prk. 4050.35 van Mej. M. ŝ.Saelemaekers, 

Leuven (voor Esperantoclub Wilsele). 

• ••• TELEX 
	

--- 

Amsterdam --- ]_)e eerste televisie- 
kursus in Esperanto zal in 1971,- 
1972 uitgezonden worden door de 
zorgen van =EAU, een organisatie 
die ook no`; andere taalkursussen 
heeft gemaakt. 

Göteborg --- Een zweeds parlements- 
lid en een docent aan de universi- 
teit der stad zullen aan een sim- 
pozium deelnemen dat in juli a.s. 
zal plaats nebben om van gedachte 
te wisselen over nieuwe opvoedkun- 
dige methodes. Hoofddoel is: kon- 
takten te leggen met scholen uit 
andere landen om de leerlingen al 
vroeg een internationaal gevoel bij 
te brengen. Daartoe zou men ook - 
peranto als gemeenschappelijke taal 
gebruiken. 

Kopenhagen --- In de deense hoofd- 
stad en in Rrnus heeft een gezel- 
schap van 23 personen uit Zagreb 
voorstellingen gegeven van poppen- 
spel in Esperanto en dit gedurende 
enkele weken. 

Torun --- ivet goedkeuring van de 
000lse studentenbond en de univer- 
siteit "Kopernik", richten de plaat- 
selijke studenten, deze maand, een  

Internationaal Seminarie in. De 2 
tnema's zijn: "De rol van Lenin 
in de Internationale Arbeidersbe- 
weging" en "tiet probleem van net 
Intern. Jeugd-toerisme. De voer- 
taal zal Esperanto zijn. 

Vroclava --- iet WV-station van 
deze stad iri Polen bracht een pro- 
gramma van 20 minuten in Esperan- 
to op de beeldbuis over net muziek- 
ensemble  "iuzilo" . 

Rio de Janeiro --- cie t Ministerie 
van Verkeer in Brazilië zal, voor 
de eerste maal in de wereld, een 
internationale wedstrijd voor ra- 
dio-amateurs inrichten. haast net 
spaans, engels en frans zal ook 
Esperanto als geldige taal mogen 
gebruikt worden. 

Volgens net jaarverslag van de 
franse Esperanto-bond verschenen 
er in de franse pers gedurende 
1969 méér dan I600 artikels over 
Esperanto. 

--- In de befaamde Akademie van 
ivovosibirsk (Sovjet-Unie) versche- 
nen nieuwe .speranto-kursussen en 
verschillende artikels over Espe- 
ranto in de dagbladen. 

--- In de kampeergelegenheid "Soeb- 
jergkilde", gelegen aan de autoweg 
naar Kopenhagen, neeft de eigenaar 
P.Bruun Esperanto ingeleid als ge- 
meenschappelijke taal. 
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